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راتفگشیپ

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

یم شوگ  هب  رت  نینطرپ  اروشاع  يادـص  دور  یم  شیپ  نامز  هچ  ره  اّما  درذـگ  یم  اروشاع  هنادواـج  هساـمح  زا  لاـس  رازه  زا  شیب 
.تساهنامز همه  رد  یناسنا  ياهجنر  همه  يافش  هدز و  متس  ناهج  يرادیب  بیهن  نآ  رد  هک  دسر ،

هدرک و صخشم  نارگمتس  لباقم  رد  خیرات  لوط  رد  ار  عّیـشت  عضوم  لکـش ، نیرتهب  هب  زین   (1) ُهَّلّذلا اَّنِم  َتاْهیَه  شخب  تایح  راعش 
اب اهیروشحلـس  تازرابم و  همه  رولبت  اروشاع  هسامح  .تسا  یگـشیمه  خـیرات  ياـهگر  رد  اروشاـع  ضبن  شپت  هک  دـهد  یم  ناـشن 

.دشخب یم  رون  رشب  تایح  هنحص  هب  دبا  ات  لزا  زا  هک  دشاب  یم  یهلا  هغبص 

یمالـسا گنهرف  ءاـقترا  يارب  تصرف  نیرتهب  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  لـماک  تخانـش  یهاـگآ و  اـب  رگا  یغیلبت  میظع  هضرع  نیا 
فیرحت يارب  اّیهم  رمث و  یب  یفارخ و  ياه  هنحص  هب  لّدبم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب  دهاوخ  هعماج 

ص:4

 . ص 300 ج 2 ، جاجتحالا ، - 1
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هژیو هب  فلس  نادنمـشناد  ءاملع و  نوچمه  دنمدرد  ناسانـش  مالـسا  ناحلـصم و  مامت  تهج  نیمه  هب  دش ، دهاوخ  ینید  ياهـشزرا 
نید زوسلد  هک  یلاعلا  هلظ  ماد  يربهر  مظعم  ماقم  نینچمه  هنع و  هللا  یضر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  هنع و  هللا  یـضر  تما  ماما 
یم يرگنـشور  هب  دنا و  هتـشاذگ  ولج  مدق  اهتعدب  تافارخ و  زا  يرادازع  ياه  تأیه  يرادازع و  سلاجم  يزاس  كاپ  يارب  دنتـسه 

.دنا هدش  نآ  دمآراک  ملاس و  لاح  نیع  رد  رت و  هوکشاب  هچره  يرازگرب  راتساوخ  اهراب  دنزادرپ و 

ادهـشلادیس ياه  نامرآ  ات  دـشاب  یفارخ  نهو و  بلاطم  زا  رود  هب  هک  دـننک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یبهذـم  ياـه  تأـیه  نیارباـنب 
هدرک و ظفح  ار  یمالسا  ینید و  ياهشزرا  دنروآ و  دای  هب  ار  نیمزرس  نآ  ناناوج  البرک و  نادیهش  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیسح 

ساپ هب  نونکا  .دـنهد  رارق  دوخ  لامعا  هحولرـس  ار  تیالو  تماـما و  زا  تیعبت  ییاروشاـع و  زاـمن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
ار یبهذم  هنومن  تأیه  ياهیگژیو  زا  یخربمالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  نادیهـش  رورـس  سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع 

ملاع ياضف  رد  ار  ام  حور  ددرگ و  ناـمبولق  شخب  ینـشور  ترـضح  نآ  تاـمارک  نارکیب  راونا  زا  يوترپ  دـیاش  اـت  مینک  یم  ناـیب 
لد هویم  هتفیش  شیپ  زا  شیب  ار  ام  دشخب و  جوا  یسدق 

تداهش رون  ترارح  دزاس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:5
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هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدرگ  فیرـش  ثیدـح  نیا  لماش  میراودـیما  .دزورفیب  ام  ياهلد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نانمؤم ياهلد  رد  یترارح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش   (1) ًاَدبَا ُدُْربَت  َنینِمْؤُملا ال  ِبُوُلق  یف  ًهَرارَح  ِنیَـسُْحلا  ِْلتَِقل  َّنِا  دومرفهلآ : 

.تسا ریذپان  یشوماخ  دبا  ات  هک  هتخورفا 

ص:6

ص 318. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
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مالسلا مهیلع  هّمئا  رما  يایحا 

ات دـندمآرب  ددـصرد  فلتخم  ياهلکـش  هب  ربمایپ  نید و  نانمـشد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  نیئآ  نتفای  تردـق  يریگ و  لکـش  اـب 
اب ییورایور  حیرـص و  هلباقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترتع  رازآ  تیذا و  .دـننک  دوباـن  ار  تکرح  نیا  شوماـخ و  ار  تضهن 

نادناخ

.دوب اه  همانرب  نیا  زا  یکی  ربمایپ  تیب  لها  ندناشک  اوزنا  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تماما و تروص  هب  تلاسر  طخ  موادـت  راد  هدـهع  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  تسیاب  هک  هعیـش  ناماما  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  تکرح  نیا 
.دندش مومسم  ای  هتشک و  نانمشد ، ياه  ینمشد  اب  دنشاب  تیالو  یسایس  تیمکاح 

هبذاج رادم  رب  هتسویپ  دوزفا و  یم  نانآ  هب  تبسن  مدرم  یبلق  ّتیبوبحم  رب  اه  تفلاخم  نیا  مغر  هب  تمصع  نادناخ  دیهـش  تیمولظم 
.دیخرچ یم  دیپت و  یم  قاتشم  ياهلد  نانآ  یهلا 

مدرم و نایم  دنراپـس و  یـشومارف  هب  ار  نادـناخ  نیا  دای  يرادازع  مسارم  يرازگرب  زا  تعنامم  اب  دنتـشاد  یعـس  تیب  لـها  نانمـشد 
هلصاف اهنآ  بتکم  نشور  طخ  ربمایپ و  نادناخ 

ص:7
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لامعا يرامش  یب  ياه  يریگتخس  رایـسب و  تیدودحم  هتـسویپ  رادافو  ناوریپ  يارب  دنیامن و  يوزنم  ار  هّللا  لوسر  لآ  هدرک ، داجیا 
.دنتشاد یم 

عونمم و یـسابع  لّکوتم  رـصع  رد  هژیو  هب  خـیرات  زا  ییاه  ههُرب  رد  نانآ  روبق  ترایز  یتح  ناماما و  هناـخ  هب  دـمآ  تفر و  طاـبترا 
.دش یم  یقلت  یسایس  مرج  کی 

رثؤم ياهبولسا  زا  ناش  ياه  تیلاعف  يرکف و  طخ  جیورت  نانآ و  هار  رکفت و  رـشن  ندورـس و  نتفگ و  نتـشون و  یطیارـش ، نینچ  رد 
.دمآ یم  رامش  هب  لطاب  اب  هزرابم  قح و  زا  عافد  رد  هعیش 

 : دندیسرپ لیُضف  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اُویْحَاَف اهُّبُِحا  َِسلاجَْملا  َْکِلت  َّنِا  دـندومرف :  ترـضح  يرآ ، تفگ :  دـییوگ ؟  یم  ار  ام  نخـس  ثیدـح و  دینیـشن و  یم  مه  رود  ایآ 
.(1) انَْرمَا ایْحَا  ْنَم    ُ هّللا َمِحَرَف  انَْرمَا 

ایحا ار  ام  نییآ  هار و  رما و  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  .دیرادب  هدنز  ار  ام  تماما ]  ] رما سپ  مراد ، تسود  ار  سلاجم  هنوگ  نیا 
.دنک یم 

ًاِسلْجَم َسَلَج  ْنَم  دندومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نینچمه 

.(2) ُبُولُْقلا ُتوُمَت  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل  انُْرمَا  ِهیف  ییُحی 

بتکم طخ و  رما و  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  سکره 

ص:8

 . ح 2 ص 391 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
سلجم 17. ح 4 ، ص 68 ، قودصلا ، یلاما  - 2
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.دریم یمن  شلد  دنریم ، یم  اهلد  هک  يزور  رد  دوش ، ایحا  ام 

اه و تیمولظم  اه و  هسامح  نتـشادهگن  هدـنز  ناشیا و  رما  يایحارد  يرادازع  کشا و  هیثرم و  رعـش و  ملق و  نابز و  اـب  همئا  ناوریپ 
اب یلو  تشاد  یپ  رد  مه  ار  ییاهرطخ  مالـسلا  مهیلع  همئا  طخ  حرط  ناقفخ ، رـصع  نآ  رد  دـندرک ، یم  شـالت  ناـنآ  لـیاضف  ناـیب 

زوس و اب  ار  نآ  تشاد  جاور  مدرم  نایم  رد  هک  یناوخ  هحون  یتنُس و  يرادازع  هویش  رب  دیکأت  اب  افواب  ناوریپ  تالکشم  نیا  هب  هجوت 
شوگ هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  تیمولظم  يادـص  ندـناسر  يرادازع  اـه ، يرـالاس  اـغوغ  نآ  رد  .دـنداد  یم  ماـجنا  يرتـشیب  زادـگ 

.دش یم  هدرمش  میظع  یتلاسر  دمآ و  یم  باسح  هب  ناناملسم 

ص:9
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نادیهش رالاس  يرادازع  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  شرافس 

هعماج ناسنا و  کی  رد  يرـشب  فطاوع  ساـسحا و  ندوب  لاـعف  هناـشن  یفطاـع و  یعیبط و  يرما  زیزع ، کـی  نادـقف  رد  يراوگوس 
نیا دننک و  یم  داجیا  ههبش  مدرم  ناهذا  رد  نامهف  جک  زا  یخرب  دنچره  تسا  ینید  روتـسد  کی  ربمایپ  تیب  لها  دروم  رد  .تسا و 

مالسلا و مهیلع  هعیش  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مالسلا و  مهیلع  ادخ  ناربمایپ  لمع  اّما  دنرب ، یم  لاؤس  ریز  ار  لصا 
نانآ و يارب  يرادازع  ربمایپ و  تمـصع  نادناخ  بئاصم  ندرک  دای  ادهـشلا و  دّیـس  رب  نتـسیرگ  هب  تبـسن  نانآ  ررکم  ياه  هیـصوت 

.تسا يا  ههبش  ره  هدننک  فرطرب  ناشیا  رب  ندورس  هیثرم 

یتقو دوب ، راشرس  یفطاوع  ياراد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم نیگهودنا  لدو  دوش  یم  رابکشا  مشچ  دومرف :  هاگ  نآ  تسیرگ ، دش و  كانهودنا  تخس  تفر  ایند  زا  میهاربا  شکچوک  رسپ 
میهاربا يا  وت  رطاخ  هب  ام  دشاب و  ادخ  ياضر  بجوم  هچنآ  رگم  میوگ  یمن  ینخس  یلو  ددرگ 

ص:10
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.(1) مینوزحم

هثراح نب  دیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  تداهـش  ندینـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هدومرف  هب 
ود ره  دندوب و  مدمه  نخـس و  مه  نم  اب  ود  نیا  دومرف :  یم  هتـسیرگ ، دیهـش  ود  نآ  رب  دـش  یم  هناخ  دراو  هاگره  هتوم ، گنج  رد 

.(2) دنتفر

ربمایپ هریـس  رد  هک  .تسا  دنمـشزرا  سّدقم و  یناسنا و  يراک  زیزع ، کی  نادقف  يارب  ندـش  نیگهودـنا  دیهـش و  رب  هیرگ  نیاربانب 
.تسا هتشاد  دوجو  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  هتـشاد و  يا  هژیو  شقن  نایم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح  نادیهـش ، رـالاس  رب  هیرگ  اـّما 
.دنا هدومن  رایسب  دیکأت  نآ  ربمالسلا 

، درک یم  رذگ  البرک  نیمزرـس  زا  شنارای  زا  نت  ود  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دیامرف :  یم  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
اجنیا دباوخ ، یم  نیمز  رب  ناشیاه  بکرم  اج  نیا  دومرف :  سپس  دش  نایرگ  دولآ و  کشا  شنامـشچ  نیمزرـس ، نیا  زا  روبع  ماگنه 
هتخیر وت  يور  رب  ناتـسود  ِنوخ  هک  كاخ  يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دوش ، یم  هتخیر  ناشیاهنوخ  اجنیا  و  تسا ، نانآ  ندنکفا  راب  ّلحم 

یلاح رد  نیا  و  . (3) دوش یم 

ص:11

 . ص 22 قالخألا ، مراکم  - 1
 . ج 1 ص 177 هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

 . ح 87 ص 26 ، دانسالا ، برق  - 3
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ماما دوب و  هدنام  البرک  هعقاو  هب  لاس  تسیب  زا  شیب  هک  دوب 

مالسلا هیلع  یلع  هارمه  نیفص  هب  نتفر  ماگنه  دیوگ :  یم  سابع  نبا  .تخیر  کشا  نانآ  يارب  درک و  دای  اونین  نیمزرس  يادهش  زا 

زین اـم  دـش  يراـج  شنـساحم  يور  زا  کـشا  هک  يروط  هب  درک  يرایـسب  هیرگ  ترـضح  نآ  میدرک  یم  روبع  اونین  زا  یتـقو  مدوب ،
نیا رد  درک : هفاضا  سپـس  ما ؟ هدرک  هچ  نایفـسوبا  لآ  اب  نم  ياو ، ياو ، داد ! همادا  دعب  میدرک ، هیرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ادـصمه 

كاخ شوغآ  هب  دنسر و  یم  تداهش  هب  مالسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  نیسح و  نیمزرس 

.(1) دنور یم 

همطاف ترضح  يزور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط 

، دـش ایوج  ار  هیرگ  ّتلع  تفای ، ناـیرگ  ار  ترـضح  نآ  دـش و  دراوهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  هب  مالـسلااهیلع  ارهز 
؛  دنناسر یم  لتق  هب  نم  تُّما  زا  یهورگ  ار  نیسح  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومرفهلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب شیوخ ، دـنزرف  دـنلب  ماقم  زا  یتقو  اما  دـش  نالان  درک و  هیرگ  دـش و  تحاران  تخـس  ربخ  نیا  ندینـش  اب  زین  مالـسلااهیلع  همطاف 

يرگید تیاور  رد  . (2) تفای نیکست  شمارآ و  دش ، هاگآ  تداهش  رطاخ 

شدنزرف لتق  لحم  هب  زور  ره  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دیامرف :  یم 

هک دشک ، یم  يدایرف  سپس  دنکفا و  یم  رظن  مالسلا  هیلع  نیسح 

ص:12

 . سلجم 87 ص 478 ، قودصلا ، یلاما  - 1
 . باب 16 ص 57 ، تارایزلا ، لماک  - 2
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اهایرد و نیمز و  اهنامسآ و  زا  دوجو ، ملاع  ِناکرا  ِمامت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  دنوش ، یم  برطضم  ناگتشرف 

اعد مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  نارئاز  قح  رد  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هاگنآ  دیامن ، یم  تکاس  ار  ناشیا 
.(1) دیامرف یم 

ص:13

 . ح 17 ص 224 ، ج 45 ، راونألاراحب ، - 1
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 ِ هّللاِدبع ابأ  ای  َکِموَیَک  َمْوَی  ال 

ار شردارب  تفر و  ناشیا  دزن  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دّیـس  ترـضح  دوب ، هداتفا  رتسب  رد  رامیب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  یماگنه 
امـش لاح  يارب  دومرف :  ترـضح  نآ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هّللادبعابأ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تسیرگ  تفرگ و  ربرد 
رفن رازه  یس  دوب .) دهاوخن  وت  زور  دننام  يزور  چیه   ) هّللادبعابا ای  َکِموَیَک  َموَی  ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  منک ، یم  هیرگ 

.دنرادنپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ام  ّدج  تّما  زا  ار  دوخ  دنناملسم و  رهاظ  هب  همه  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  موجه  وت  رب 
وت رب  ملاع  مامت  ماگنه  نآ  رد  دنا ، هدش  دـحتم  تنادـنزرف  هداوناخ و  يریـسا  تمرح و  کته  تنوخ و  نتخیر  وت و  نتـشک  رب  نانآ 

.(1) دننک یم  هیرگ 

ص:14

 . سلجم 24 ح 3 ، ص 101 ، قودصلا ، یلاما  - 1
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يرادازع هب  هیصوت 

دای هب  يراوگوس  سلاجم  يرازگرب  ییاپرب و  رد  هدرک ، ییارـس  هیثرم  رعـش و  یناوخ و  هحون  هب  شرافـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
َُهل   ُ هّللا َبَجْوَا  ِّالا  ِهب  یْکبَا  یکَبَف و  ًاْرعِش  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِیف  َلاق  ٍدَحَا  ْنِم  اَم  تسا :  هدومرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا 
هک نآ  رگم  دنایرگب ، ای  دـیرگب و  دیارـسب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد ي  هک  تسین  سک  چـیه   ) (1) َُهل َرَفَغ  َو  َهَّنَجلا 

( .دزرمآ یم  ار  وا  دنک و  یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ 

، هتسجرب يرعاش  هک  لبعد  زا  دنیامن و  یم  ناشراوگرزب  ّدج  يرادازع  هب  شرافـس  زین  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
.دناوخب هیثرم  ناشراوگرزب  ّدج  يراوگوس  نزُح و  رد  ناشیارب  دنتساوخ  دوب ، یعیش  دهعتم و 

درک هیرگ  ترضح  و  ناوخب .) هیثرم  نیسح  يارب  لبعد  يا   ) ..َْنیَسُْحلا ِثْرا  ِْلبْعِد  ای  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ  یم  لبعِد 
هب عورش  نم  دش و  يراج  شنامشچ  زا  کشا  و 

ص:15

 . ح 1 ص 464 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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 : مدرک راعشا  نیا  ندناوخ 

ًالَّدَُجم َْنیَسُْحلا  ِْتلِخ  َْول  ُمِطافأ 

ٍتاُرف ِّطَِشب  ًاناشْطَع  َتام  ْدَق  َو 

ُهَْدنِع ُمِطاَف  َّدَْخلا  ِتْمِطََلل  ًاِذا 

(1) ِتانَجَولا ِیف  ِْنیَْعلا  َْعمَد  ِْتیَرْجَا  َو 

هدیسر تداهش  هب  هنـشت  تارف  طش  رانک  هک  یلاح  رد  يدید ، یم  نیمز  رب  هداتفا  عضو  نادب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  همطاف  يا  )
( .يدرک یم  ریزارس  تا  هنوگ  رب  رابنوخ  یکشا  يدز و  یم  تروص  هب  یلیس  دوب 

.دش دنلب  سلجم  لها  زا  نویش  هیرگ و  يادص  مدناوخ  ار  هدیصق  هک  نیمه 

نادیهش و دای  يایحا  ییوگ و  هیثرم  هیرگ و  يرادازع و  هب  قیوشت  اهنآ  همه  هک  تسا  رایـسب  یثیدح  عبانم  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا 
نیا رامش  یب  ياهباوث  نایب  .تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامولظم  رورس  ياهتبیصم  هار  رد  ندش  نیگمغ  نانآ و  ترایز  هب  نتفر 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ِنادناخ  گنهرف  رکف و  ِنتشادهگن  هدنز  رد  یّمهم  شقن  هک  تسا  ینید  تنس 

نآ اب  ناناوجون  ناناوج و  هژیو  هب  زورما ، لسن  دـنویپ  رد  يراوتـسا  لماع  دـناوت  یم  يراوگوس  سلاـجم  يرازگرب  لیکـشت و  .دراد 
داهج و ییاسراپ و  یکاپ و  ياهوگلا 

ص:16

 . ص 257 ج 45 ،  راونالاراحب ،  - 1

هنومن یبهذم  تایه  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14015/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب قح  هار  رد  يراکادف  تداهش و 

ص:17
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرادازع  هنیشیپ 

رد هشیر  شیامن ، زا  یلکش  ناونع  هب  یلو  تسا  تیلـست  يراوگوس و  يدرد ، مه  راهظا  ینعم  هب  تغل  رظن  زا  هیزعت  هیزعت :  شیادیپ 
هرـصاحم و زا  ییامنزاب  دوخ ، یلماکت  ریـس  رد  .دراد و  مّرحم  ماّیا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  درکدای  ِمسارم  تاعامتجا و 

.تسا هدادن  تسد  زا  ار  شا  یبهذم  ّتیهام  هاگ  چیه  هدوب و  نآ  یلصا  روحم  البرک ، يارحص  راتشک 

، یناوخ هضور  لاکشا  رد  يراوگوس  ِمسارم  رت  هوکـشاب  هچره  يرازگرب  يارب  ناهج  طاقن  مامت  رد  نایعیـش  هژیو  هب  ناملـسم  مدرم 
دوخ ياه  همانرفس  رد  ناحاّیس  یتح  دنیامن و  یم  هدومن و  شالت  یناوخ  هیبش  ینزریجنز و  ینز ، هنیس  ییارـس ، هیثرم  یناوخ ، هحون 

.دنا هدرک  هراشا  يرادازع  مسارم  هنوگ  نیا  هب 

هداتفا و قنور  زا  جیردت  هب  اّما  تسا !! هتـساک  مّرحم  مسارم  رد  يرادازع  تیمها  زا  هیزعت  مسارم  زا  یخرب  هک  تشاذگ  دـیابن  هتفگان 
.تفرگ دراد ، همادا  مه  نونکات  هک  یناوخ  هیزعت  مَلَع و  اب  ییاه  هتسد  ار  اهنآ  ياج  دش و  كورتم 

ص:18
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عـضو تفرگ  میمـصت  يو  دوب  هتفای  هار  یناوخ  هیزعت  هب  هک  یتافارخ  تسُـس و  بلاطم  لـیلد  هب  ریبکریما  ناـخ  یقت  ازریم  ناـمز  رد 
زوس و اب  يراعـشا  درک  رومأم  ار  باهـش »  » مان هب  يرعاش  لیلد  نیمه  هب  دروآرد ، يدنـسپایند  دنموربآ و  تروص  هب  ار  يراد  هیزعت 
اسران و راعشا  ات  دراذگب ، اه  نآ  رایتخا  رد  دیارسب و  ینز  هنیـس  تاج  هتـسد  يارب  لوبق  لباق  هدنزومآ و  یلاع و  نیماضم  اب  زادگ و 

.(1) دننک فذح  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  یثارم  زا  ار  کبس 

ص:19

 . ص 127 رامعتسا ، اب  هزرابم  نامرهق  ای  ریبکریما  - 1
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لاح هتشذگ و  عجارم  ياهاوتف  اه و  هاگدید 

فرشا فجن  راوگرزب  عجارم  ماظع و  تایآ  زا  همان  هلیسو  هب  فارگلت و  تروص  هب  نآ  فارطا  هرصب و  یلاها  .ق  لاس 1345 ه .  رد 
.تسا نینچ  هک  دندوب  هدرک  یتاءاتفتسا  ینیئان  نیسح  دّمحم  ازریم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  هلمج  زا 

ًاعرش ندز  همق  ینزریجنز و  ینز و  هنیس  ومالسلا  هیلع  ینیـسح  ياروشاع  ماّیا  يرادازع  يارب  نتخادنا  هار  تأیه )  ) هتـسد ایآ  لاؤس : 
 : دندومرف موقرم  نینچ  خساپ  رد  ناشیا  هن ؟  ای  تسا  زیاج 

فجن زا  نآ  یحاون  هرصب و  لها  راوگرزب  ناردارب  هب  مالـس  میدقت  زا  سپ  نآ ، فارطا  هرـصب و  یلاها  هب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب 
.مسیون یم  باوج 

چیه نودـب  رگید  مایا  اروشاع و  ههد  رد  يرادازع  تارهاـظت و  روظنم  هب  ناـبایخ  هچوک و  رد  اـه  تأـیه  ندـمآ  نوریب  هک  نآ  لوا ،
يارب تسا  هلیـسو  نیرت  ناسآ  و  مولظم ، ماما  رب  يرادازع  ياه  قادـصم  نیرت  نشور  دراد و  ناـحجر  تسا و  زیاـج  يا  ههبـش  هنوگ 

یلو ینیسح  توعد  غیلبت 

ص:20

هنومن یبهذم  تایه  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


یقیسوم وهل  تالآ  ندرب  راک  هب  زا  دنیامن و  كاپ  تسین  راوازس  هتسیاش و  هک  يدنسپان  راک  ره  زا  ار  گرزب  رئاعـش  نیا  تسا  مزال 
.دنیامن بانتجا  رگیدمه  اب  تاجتسد  فالتخا  مارح و  یناوخ  زاوآ  و 

ندینایرگ نتـسیرگ و  ازع و  نتـشاد  اپرب  تهج  ندینادرگ  لَّثَمُم  ندـش و  هیبش  ریظن  تسا  لومعم  اه  هیزعت  رد  ییاهراک  ًارهاظ  مّود ،
یلو دنوشن -  هدولآ  تامّرحم  هب  هک  دنشاب  بظاوم  ندش  هیبش  ماگنه  رد  هک  تسا  مزال  سکعرب - ؛ ای  نز و  سابل  ندیشوپ  مدرم و 

.تسا رتهب  دوش  یناوخ  هضور  نآ  ياج  هب  رگا 

هدشن فشک  لاح  هبات  ام  يارب  شتقیقح  دوش  یم  ماجنا  ینیسح  ياه  يراوگوس  رد  هک  لُهُد  جنـس ، لبط ، روپیـش ، زا  هافتـسا  موس ،
وهل تالآ  یلو  تسین  زیاج  ّالا  زیاج و  دشاب  يراوگوس  ندرک  هاگآ  عامتجا و  بلط  نیسح و  يازع  هماقا  شلامعتسا  دروم  رگا  یلو 

.تسا مارح  تسا  يداش  يارب  هک  رگید  بعل  و 

، رفظم نیسح  دمحم  خیش  يزاریش ، يداهلادبع  دّیس  يدورهاش ، دومحم  دّیـس  میکح ، یمظعلا  هّللا  تیآ  دننام  راوگرزب  ماظع  تایآ 
ینیئان یمظعلا  هّللا  تیآ  ار  هچنآ  دنا  هدومرف  هتشاد و  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  ءاملع  رگید  ءاطغلا و  فشاک 
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.(1) تسا حیحص  دنا  هدومرف 

شیوخ تارظن  زا  یشخب  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیما  همالع  هنع و  هللا  یضر  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  یمظعلا  هّللا  تیآ 
همق دشاب و  هتشادن  ربرد  ار  یعرـش  تامرحم  هک  یمادام  دشاب ، نآ  یبوخ  رکنم  یـسک  مرادن  نامگ  دنا :  هتفگ  یناوخ  هیبش  هرابرد 

.(2) تسا مارح  يرادازع  رد  لیبق  نیا  زا  رگید  لامعا  ینز و 

هک قباس  ياه  یناوخ  هیبش  نآ  زا  دندومرف :  دوخ  ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  هنع  هللا  یـضر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح 
.دیناوخب هضور  تسا  رتهب  مییوگ :  یم  همه  ام  دنسرپ ، یم  یلیخ  دش  یم  ماجنا 

؟  تسیچ يرادازع  یناوخ و  هضور  یناوخ و  هیبش  ینز و  همق  هب  عجار  ماما  رظن  لاؤس : 

هچ رگا  درادـن  یعناـم  دـشابن  بهذـم  نهو  بجوم  تاـمّرحم و  رب  لمتـشم  رگا  یناوخ  هیبش  دـننزن و  همق  دوجوم  عضو  رد  خـساپ : 
.تسا تابُرق  لضفا  زا  نامولظم  دّیس  يارب  يرادازع  تسا و  رتهب  یناوخ  هضور 

لیبق نیا  يرایسب  نادنمشناد  گرزب و  ياملع  اسب  هچ  هک :  دنا  هدرک  هراشا  ناش  نانخس  زا  یشخب  رد  ناشیا  نینچمه 
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راوگرزب ملاع  شیپ  لاس  دنچ  تسیب و  رد  دندرک و  یم  يریگولج  نآ  زا  دوخ  هبون  هب  هتسناد و  اوران  ار  اهراک 

هـضور هب  لّدبم  ار  گرزب  سلاجم  زا  یکی  درک و  عنم  ار  یناوخ  هیبش  مق  رد  هنع  هللا  یـضر  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم 
.درک یناوخ 

: دندومرف نویناحور  هب  باطخ  دوخ  ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  یلاعلا  هّلظ  ماد  يا  هنماخ  هّللا  تیآ 

هدـش باب  دـننک ، یم  جـیورت  ام  هعماج  رد  ار  اهنآ  ییاهتـسد  نم  رظن  هب  هک  ییاهراک  ریخا  لاس  راـهچ  هس ، نیا  رد  هک  مفـسأتم  نم 
.دیآ یم  دوجو  هب  لاؤس  وا  يارب  دنیبب  سک  ره  هک  تسا ،

نیا هیلع  املع  ناگرزب و  دندز ، یم  لفق  دوخ  ندب  هب  يرادازع  ياهزور  رد  هک  دوب  لومعم  سانلا  ماوع  هقبط  نیب  رد  ماّیألا  میدق  رد 
لفق اه  یضعب  رانک  هشوگ و  رد  هک  ما  هدینش  دنا و  هدرک  عورش  ًادّدجم  مه  زاب  الاح  .داتفارب  دنتفگ و  نخس  فالخ ، دنـسپان و  راک 
نامز رگا  .تسا  فالخ  ياهراک  زا  نآ  روج و  نیمه  مه  ندز  همق  دنهد ؟  یم  ماجنا  اه  یـضعب  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  .دـننز  یم 

ریشمش دوخ  رـس  هب  دریمب ، شنازیزع  زا  یکی  یـسک  هک  دیا  هدید  اجک  امـش  دنتفگ ؟  یم  ار  نیمه  مه  اهنآ  دوب  هنع  هللا  یـضر  ماما 
تسین و نید  زا  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـه  نیا  .تسا  یلعج  نیا  تسا ؟  يرادازع  راـک  نیا  ياـجک  دزیرب ؟  نوخ  دوخ  رـس  زا  دـنزب و 

نیا زا  ادخ  کش  نودب 
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.تسین یضار  اهراک ، لیبق 

يراک دیابن  ام  .تسا  مالسا  هولج  تیمکاح و  زور  زورما ،

ءادـفلا هل  انحاورا  رـصع  یلو  مان  هب  رختفم  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبُحم  هک  يا  هعماـج  ینعی  رترب ، یمالـسا  هعماـج  هک  مینکب 
نینمؤملاریما مان  هب  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیسح  مان  هب  تسا 

.(1) دوش یفرعم  قطنم  یب  یفارخ و  ياهمدآ  هورگ  کی  ناونع  هب  ناناملسم  ریغ  ملاع و  ناناملسم  رظن  رد  مالسلا  هیلع 

تیآ نوچمه  دیلقت  عجارم  هزوح و  ناگرزب  املع و  یلاعلا  هّلظ  ماد  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  يربهر  مّظعم  ماقم  ینارنخـس  زا  دعب 
ربـهر نانخـس  زا  يوریپ  دـندومرف :  دـیلقت  عجارم  رگید  ینادـمه و  يروـن  هّللا  تیآ  ینارنکل ، لـضاف  هّللا  تیآ  یکارا ، یمظعلا  هّللا 
مالعا هب  انب  ددرگ  یم  مالسا  نانمشد  ءوس  يرادرب  هرهب  بهذم و  نید و  نهو  بجوم  هک  یفارخ  لامعا  هنوگ  نیا  دروم  رد  بالقنا 

.تسا يرورض  مزال و  دنتسه  روشک  مالسا و  تحلصم  هب  هاگآ  هک  نیملسم  رما  ّیلو 

 : دیامرف یم  يرادازع  مسارم  هب  عجار  يزاریش  مراکم  هّللا  تیآ 

دارفا .تسا  ترخآ  ایند و  رد  تاجن  هیام  نانآ  نوخ  يایحا  تابرق و  لضفا  زا  نادیهش  رالاس  يرادازع  کش  نودب 

ص:24
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بجعت راچد  لاس  ره  رد  ام  يراوگوس  رارکت  زا  دنرادنپ و  یم  هتشذگ  هب  طوبرم  ار  البرک  نینوخ  هثداح  درخ ، یب  هاگآان و 

هک دنناد ، یم  رـشب  یگدنز  رـسارس  رد  رمتـسم  مهم و  نایرج  کی  هب  طوبرم  ار  نآ  نادنمـشناد  ناهاگآ و  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم 
يرگدادـیب و ملظ و  رفک و  اب  هزرابم  ناـیرج  نآ  دـنام و  خـیرات  رد  هنادواـج  يوگلا  کـی  ناونعب  و  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  ـالبرک  رد 

یلو تسا ، بحتـسم  ًاـتاذ  مسارم  نیا  هک  تسا  تسرد  .تسا  نیگنن  راـب و  ّتلذ  یگدـنز  رب  یگدازآ  اـب  مأوت  خرـس  گرم  حـیجرت 
.تسا تابجاو  بجوا  زا  يدراوم  رد  نآ  نتشادهگن  هدنز 

 : مهد هجوت  هتکن  دنچ  هب  ار  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و  همه  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد 

رارق نادیهـش  رالاس  رایتخا  رد  ار  دوخ  حور  بلق و  هتـسج و  تکرـش  مسارم  نیا  رد  تاین  نیرت  صلاخ  اب  دنـشوکب و  همه  دیاب   - 1
مهم فادها  مرتحم  ناگدنسیون  زیزع و  ناگدنیوگ  و  دنشیدنیب ، ّتیرشب  مالـسا و  خیرات  گرزب  مایق  نیا  يالاو  فادها  هب  و  دنهد ،

.ددرگ لصاح  هّقح  هب  ًافراع  لماک  قادصم  ات  دنزاس  رتانشآ  نآ  اب  زور  هب  زور  ار  ناراوگوس  هدرک و  حیرشت  ار  رابرپ  مایق  نیا 

نید گرزب  نایاوشیپ  ياهروتـسد  مالـسا و  عرـش  فلاخم  هک  يروما  زا  ار  مسارم  نیا  صولخ  دیاب  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و   - 2
تسد هب  هناهب  هک  يراک  ره  زا  دننک و  ظفح  تسا 
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.دنیوج بانتجا  نآ  لاثما  ندرک و  نت  رد  لفق  ندز و  همق  دننام  یلامعا  زا  زین  دنزیهرپب و  دهد  یم  نانمشد 

هدمآ ترضح  نآ  فورعم  یخیرات  تیصو  رد  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  یلصا  فده  هک  تشاد  هجوت  دیاب   - 3
هب دـننک و  هدـنز  ار  ینآرق  یهلا و  هضیرف  ود  نیا  تسا  مزال  شبتکم  ناقـشاع  همه  رب  هدوب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياـیحا 

دوخ لامعا  راتفگ و  اب  دـنزیخرب و  هزرابم  هب  تارکنم  اب  هدـش  باسح  حیحـص و  قیرط  زا  و  دـنیامن ، ادـتقا  ناشگرزب  ياوشیپ  ماما و 
.دننک هدنز  ار  فورعم 
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ناناوخ هحون  اب  ینخس 

عفادـم رادروخرب و  راـقو  مزـال و  ياوـقت  یقـالخا ، تیحالـص  زا  دـیاب  وا  .دراد  یمهم  شقن  یبهذـم  ياـه  تأـیه  رد  ناوـخ  هحوـن 
اب دشاب و  یمالسا  ینید و  ربتعم  ياه  باتک  زا  مکحم و  رابرپ و  هک  دنک  باختنا  ار  ییاه  هحون  دشاب و  تیالو  یمالسا و  ياهشزرا 

دریگب و رظن  رد  يرادازع  سلاجم  يارب  تافارخ  لـهج و  زا  رود  هب  بساـنم و  ياـه  هحون  راعـشا و  دوخ  تریـصب  تفرعم و  قیمعت 
.دیارسب

ياه گنهآ  یخرب  ای  یقیـسوم  تاودا  تالآ و  زا  یـضعب  ای  دیآ  یم  شیپ  اهفیرحت  اهتعدب و  یعون  يرادازع  ياه  هویـش  رد  یهاگ 
یم اه  تأیه  زا  یـضعب  ییامندوخ  ناحادم و  یخرب  ياه  طرـش  شیپ  هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  اه  ینز  هنیـس  رد  کبـس  لذتبم و 

تمـصع و تیب  لـها  اـب  دوخ  رگا  .دـننک  داـجیا  زوس  نارادازع  نارـضاح و  رد  دـنناوت  یم  دـنزوسب  دوخ  رگا  ناـناوخ  هیثرم  .دـشاب 
هب نایارس  هیثرم  ناحاّدم و  تسا  هتسیاش  دنزاس  هار  نیا  لها  ار  ناگدنونش  دنناوت  یم  دنـشاب  هارمه  لدمه و  مالـسلا  مهیلع  تراهط 

گنهآ زا  اه  هحون  ندناوخ  رد  دنیامن و  هجوت  دوخ  ياه  هحون  يرعش و  يرکف و  يانغ 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  ياه  تبیـصم  يارب  ازع  هماقا  اریز  تسا  موسرم  اه  نشج  رد  هک  ییاه  هویـش  زا  هن  دنیامن  هدافتـسا  تبیـصم ،
ياسؤر مدرم و  تسا ، يوق  نآ  تمرح  هبش  تسا  بعل  وهل و  سلاجم  صوصخم  هک  ییاهگنهآ  يریگ  راک  هب  اما  بحتـسم ، يراک 

هب ار  يرگ  هحون  دـننک و  یمن  تیاعر  ار  يراوگوس  تمرح  هک  دـننک  توعد  ار  یناناوخ  هحون  دـیابن  دنتـسه و  لوؤسم  زین  اـهتأیه 
دوخ یمرگرازاـب  يارب  بعل  وهل و  تـالآ  اـی  ین و  توـلف ، اـب  هتخیمآ  یهاـگ  یگنهآ و  ینحل و  ره  زا  هدرک و  ذاـّختا  هفرح  ناوـنع 

.دننک یم  هدافتسا 

لوسر لآ  دـنراوگوس و  وا  يارب  یتسه  ملاع  تادوجوم  همه  هک  میتسه  یماما  رادزع  اـم  هک  مینکن  شومارف  يرادازع  ماـیا  رد  سپ 
تیاـعر یبوخ  هب  ار  ندوب  رادازع  نزح و  تلاـح  نارادازع  ناـناوخ و  هحون  اذـل  دنـشاب  یم  نوزحم  كاـنمغ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنیامن

توسک و شیپ  ییارـس  هیثرم  یناوخ و  هحون  سدـقم  رما  رد  هک  نایب  تیعقوم و  ترهـش ، هظفاح ، ادـص ، لاح ، نابحاص  تسا  دـیما 
تافآ زا  ات  دنهاوخب  دنوادخ  زا  دننک و  تمعن  رکـش  يادا  رتهب  هچ  ره  هتـشذگ و  زا  شیب  دنناوتب  دـنا  هنحـص  رد  رـضاح  رگـشالت و 
هعیـش يدنلبرـس  تّزع و  نانآ و  يوربآ  هیام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  يرکون  رد  دننامب و  نوصم 

.دنشاب

ص:28
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تقو لّوا  زامن 

نابایخ و دجـسم ، هینیـسح ، رد  رگا  .تسا  تقو  لّوا  رد  زاـمن  ندـناوخ  دـننک  تیاـعر  دـیاب  ینیـسح  نارادازع  هک  یّمهم  لـئاسم  زا 
.دنباتشب زامن  فرط  هب  هتشاذگ ، رانک  ار  يرادازع  ناذا ، تقو  ندیسر  ارف  اب  دیاب  دنتسه  اجکره 

ِتاْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیِلا  اْنیَحْوَا  َو   : » دیامرف یم  نآرق  تسا  هدش  شرافس  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  مامت  هب  هدوب و  یهلا  نایدا  مامت  رد  زامن 
ْنَم میناوخ :  یم  زین  تایاور  رد  .دـنراد  اپ  هب  ار  زامن  دـنهد و  ماجنا  ریخ  ياهراک  هک  میدرک  یحو  ناربمایپ  هب  ام   (1)« ِهولَّصلا َماِقا  َو 

رد هنع :  هللا  یضر  تما  ماما  شیامرف  هب  تسا و  هدیزرو  رفک  دنک  كرت  ار  زامن  ًادمع  یـسک  ره   (2) َرَفَک ْدَقَف  ًادِّمَعَتُم  َهالَّصلا  َكَرَت 
یب ناذا  ندینش  اب  یناملسم  چیه  تسا  راوازـس  يربهر :  مظعم  ماقم  شیامرف  قبط  (3) و  تسین زامن  زا  رتالاب  يا  هضیرف  چیه  مالـسا 

زامن يادا  يارب  هتشاذگ و  رانک  دشاب  مهم  هک  دنچ  ره  دراد  يراک  ره  هکلب  دشابن  توافت 

ص:29

 . 73  / ءایبنا - 1
 . ص 340 ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحملا  - 2

 . ص 148 ج 12 ، رون ، هفیحص  - 3
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هک دنتـسیاب  زامن  هب  لیطعت و  ار  يرادازع  تسا  هتـسیاش  ناناوخ  هحون  اه و  تأـیه  مرتحم  نـالوؤسم  يارب  نیارباـنب  . (1) دوش رضاح 
يافـص اهبلق و  نانیمطا  شمارآ و  بجوم  ادـخ و  رکذ  نیرت  یلاع  وا و  نایاپ  یب  تردـق  یهلا و  نارکیب  ياـه  تمعن  هب  هجوت  زاـمن 

.تسا ناور  حور و  ینشور  نطاب و 

ِلَّوِأب ًاَدبَا  َکیَلَع  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه 

دوش یم  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتـقو  اـی  .يروآ و  ياـج  هب  تقو  لوا  ار  زاـمن  هشیمه  هک  داـب  وت  رب  . (2) ِْتقَْولا
دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  تسا  لامعا  لضفا  تقو  لوا  زامن   (3) اِهْتقَو ِلَّوأل  ُهالَّصلا  دومرف :  تسیچ ؟  اهراک  ِنیرتهب 

؛ دییامزایب زامن  تاقوا  رد  ار  نایعیش   (4) اْهیَلَع ْمُُهتَِظفاُحم  َْفیَک  ِهالَّصلا  ِتیقاوَم  َْدنِع  انَتَعیش  اُونِحَْتِما  : 

.دنیامن یم  ظفح  ار  ناشزامن  هنوگچ  دینیبب 

ص:30

 . خیرات 12/10/1371 رد  هل  مظعم  ینارنخس  - 1
 . ص 338 ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  - 2
 . ح 49 ص 28 ، يدنوارلا ، تاوعد  - 3

.ولص هدام :  ص 112  ج 3 ، راحبلا ، هنیفس  - 4
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اروشاع زور  رد  یتوکلم  زامن 

نتشاد اپرب  رد  هک  تسا  ییاه  هرهچ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مسر هار و  ام  هب  شرادرک  تداهش و  اب  دیدرگ و  نید  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  بجوم  دوخ  مایق  اب  شترـضح  .دراد  یگرزب  مهـس  زامن 
یم ترـضح  نآ  همان  تراـیز  رد  .دوب  گـنج  نادـیم  رد  زاـمن  نتـشاد  اـپرب  راوگرزب  نآ  مهم  ياـهراک  زا  .تخومآ  ار  ندوب  هدـنب 

.یتشاد اپ  هب  ار  زامن  وت  هک  مهد  یم  تداهش   (1) َهالَّصلا َتْمَقَا  ْدَق  َکَّنَا  ُدَهْشَا  میناوخ : 

ارف رهظ  زامن  تقو  نم !  يالوم  يا  دـنک :  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يوادیـص  همامثوبا  رهظ  ماگنه  رد  اروشاع و  زور 
زا يا  هضیرف  يادا  اـب  مینک  تاـقالم  ار  يادـخ  تسا  دـیما  .دـشاب  اـم  زاـمن  نیرخآ  نیا  منک  یم  ناـمگ  میناوخب و  ار  زاـمن  هدیـسر ،
زا ار  وت  دـنوادخ  يدرک  زامن  دای  دومرف :  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .یگرزب  فقوم  نینچ  رد  وا  ضئارف 

ناذا وا  .دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  وگب ، ناذا  تسا ، زامن  تقو  کنیا  یلب  دهد ، رارق  نارازگزامن 

ص:31

 . ص 293 ج 100 ، راونألاراحب ، - 1
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گنج زا  تسد  اـیآ  يدرک ؟  شومارف  ار  مالـسا  عیارـش  اـیآ  دعـس ، رمع  يا  دومرف :  دومن و  نمـشد  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفگ 
اج هب  اروشاع  زور  رد  ار  رهظ  زامن  باحصا  اب  ترضح  نآ  زا  سپ  میوش !؟  گنج  لوغـشم  هاگ  نآ  میرازگ و  زامن  ات  يراد  یمنرب 
نآ هب  هزین  ای  ریت  فرط  ره  زا  دندوب و  هداتسیا  ترـضح  نآ  لباقم  رد  یفنح  هّللادبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هک  یلاح  رد  دندروآ 

.(1) دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  هب  دیسر و  دیعس  ندب  هب  مخز  هدزیس  هک  نیا  ات  هداد  رارق  رپس  ار  دوخ  دیسر  یم  ترضح 

ِِبلاِطل ُْتبَجَع  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

.متفگشرد دنک ، یم  كرت  ار  یبجاو  تسا و  تلیضف  يوجتسج  رد  هک  یسک  زا  . (2) ٍهَضیرَف ُكِرات  ٍهَلیضَف 

دنیامن یم  ینزریجنز  ینز و  هنیس  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  ترـضح  يراوگوس  يرادازع و  رد  مدرم  زا  یهورگ  مینیب  یم  ور  نیا  زا 
هضیرف نیا  زامن ، یلو  دنوش  یم  لوغـشم  دراد  تیمها  هداعلا  قوف  هک  تابحتـسم  نینچ  هب  ار  بش  زا  یـساپ  ات  دنزیر و  یم  کشا  و 
نوریب دجـسم  زا  دنونـش  یم  هک  ار  ناذا  دننک ، یم  يرادازع  هینیـسح  دجـسم و  رد  رهظ  عقوم  ای  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  یهاگحبص 

نیرتالاب تمدخ و  نیرت  یلاع  اه ، هینیسح  ایاکت و  دجاسم و  نتخاس  اب  ای  .دنور و  یم 

ص:32

 . ص 20 ج 2 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  - 1
 . باب 25 ص 19 ، هعیرشلا ، حابصم  - 2
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هک .دننک  یم  یهاتوک  شیوخ  لاوما  تاکز  سمخ و  یعرـش و  هوجو  تخادرپ  زا  اما  دـنیامن  یم  يدـقن  ریغ  يدـقن و  کمک  مقر 
گنج نادیم  رد  وا  هک  مینک  لمعمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دننام  میتسه  ینیـسح  یعقاو  رادازع  رگا  سپ  .تسا  فسأت  بجوم  ًاّدـج 

ار ام  ایلوا ، ایبنا و  همه  سّدقم  راونا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مولع  نامیا و  وترپ  زا  میهاوخب  دنوادخ  زا  .دناوخ و  ار  شزامن 
.دیامرف نامتیاده  ددنسپ  یم  ام  يارب  دوخ  تسام و  هفیظو  هک  یهار  هب 

ص:33
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یتّنس يرادازع 

رد نآ  روهظ  نید و  تیوـقت  بجوـم  مینک  رازگرب  بعل  وـهل و  تاـفارخ و  اـب  هتخیمآ  هن  یتّنـس ، لکـش  هب  ار  نیعبرا  اروشاـع و  رگا 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  .دنک و  یم  مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّمحم  بان  مالـسا  هب  مدرم  بذـج  يارب  ار  هنیمز  دوش و  یم  هعماج 

هّللا تیآ  ترضح  يربهر  مّظعم  ماقم  هنع و  هللا  یضر  ینیمخ  ماما  ترضح  هژیو  هب  مالسا  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  نید  همئا 

نیا .دنا  هدرک  دای  یتّنس  يرادازع  مان  هب  ییاه  شور  زا  دنا و  هدیزرو  رارـصا  اه  بلاق  اه و  هویـش  ظفح  رب  یلاعلا  هلظ  ماد  يا  هنماخ 
کـشا ندـناوخ ، هیثرم  هضور و  نتفرگ ، ازع  سلجم  .تسا  رتشیب  مه  نآ  یفطاع  يراذـگ  ریثأت  دراد و  ذوفن  مدرم  نایم  رد  اه  هویش 

یبهذم و ياه  ینارنخس  یگناخ و  سلاجم  يراوگوس و  ياه  تأیه  لیکشت  نتـشارفارب ، هایـس  مچرپ  مَلَع و  ندز ، هنیـس  رب  نتخیر ،
.تسا یتّنس  يرادازع  ياهدومن  زا  همه  موسرم ، ياه  یناوخ  هحون 

رعش ناتدوخ  يارب  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  گوس  رد  دنیامرف :  یم  فوفکم  نوراهوبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:34
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.(1) ناوخب دیناوخ ، یم 

ص:35

 . ص 109 لامعألا ، باوث  - 1
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رکنم زا  نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نارادازع ،

.تساهنآ همه  قیقد  تیاعر  يربناـمرف و  ورگ  رد  ناـسنا  تداعـس  دراد و  يرایـسب  ّتیمها  تمظع و  گرزب ، دـنوادخ  ياـه  ناـمرف 
، نیناوق نیا  زا  یخرب  نتـشاد  يدـیلک  هبنج  زین  يورُخا و  يویند و  یعامتجا ، يدرف و  راثآ  بقاوع و  تاریثأت و  هب  هجوت  اـب  نینچمه 

يا هژیو  ّتیمها  ياراد  تسا و  هدش  يرتشیب  دـیکأت  اهنآ  تیاعر  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  تایاور و  تایآ و  رد 
.دراد صوصخم  هاگیاج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهلا ، تابجاو  یمالسا و  ياهروتسد  نایم  رد  دشاب ؛  یم 

.(1) ...ِءاِیْبنْألا ُلیبَس  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمْألا  َّنِا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هتشاد اپ  هب  رگید  تابجاو  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یگرزب  هضیرف  .تسا  ناحلاص  هویش  ناربمایپ و  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
نانمشد .ددرگ  یم  دابآ  نیمز  فرطرب و  اهمتس  لالح ، اور و  اه  هشیپ  نآ  هلیسو  هب  دوش و  یم 

ص:36

 . ص 394 ح 6 ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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َنُوِبئاّتلا  : » دیامرف یم  دنوادخ  مه  دیجم  نآرق  رد  .دبای  یم  يراوتسا  نید  ایند و  رما  هدش و  فاصنا  هب  روبجم  هضیرف  نیا  هطـساو  هب 
لها دـننک  یم  لمع  ناش  يدرف  فیاظو  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنمؤم   (1)« ِرَْکنُْملا ِنَع  َنوُهاّنلا  ِفوُْرعَْملاب َو  َنوُِرمْـالا  ...َنوُدـِباْعلا 

هب رما  دـننک و  یم  ریهطت  هبوت  اـب  ار  دوخ  ياـه  شزغل  ناـهانگ و  دـنراد  ادـخ  هب  تشگزاـب  هبوـت و  دندوجـس و  عوـکر و  تداـبع و 
.دنیامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

افتکا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ياه  هویـش  ریاس  نتـشون و  نتفگ و  هب  اهنت  یتشز  داسف و  زا  نآ  يرادزاـب  هعماـج و  حالـصا  رد 
یگدولآ زا  دارفا  دوخ و  حور  یگدـنز و  طـیحم  نتـشادهگن  كاـپ  نینچمه  جراـخ و  رد  فورعم  قّقحت  روظنم  هب  هکلب  دوـش  یمن 

(2)  «ِ هّللا ِدودُِحل  َنوُِظفاْحلا  َو   : » دیامرف یم  نینچمه  .دباین  هعماج  هب  يدیلپ  هک  دوش  یم  شالت  هانگ ،

.دنا یهلا  دودح  نید و  ياهزرم  ناظفاح  اهنآ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

امن و راکنا  ار  اهیتشز  نابز  تسد و  اب  یشاب و  نآ  لها  زین  دوخ  ات  نک  شرافس  اه  یبوخ  فورعم و  هب  هراومه  مدنزرف  دیامرف :  یم 
.(3) نیزگ يرود  یتخس  هب  دهد  یم  ماجنا  تشز  لمع  هک  یسک  زا 

ص:37

 . 112  / هبوت - 1
 . 112  / هبوت - 2

 . همان 31 هغالبلا ، جهن  - 3
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ار رکنم  تـسود و  ار  فورعم  هـک ] یناد  یم   ] ادـنوادخ . (1) َرَْکنُْملا ُرِْکنُا  َفوُْرعَْملا َو  ُّبُِحا  ّینِا  َّمُهّللا  مالـسلا :  هـیلع  ُْنیَـسُحلا  َلاَـق 
لوسر شراوگرزب ، ّدج  تبرت  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  ار  ابیز  هلمج  نیا  .مراد  یم  نمـشد 
ادهشلا دیس  دوخ  نابز  زا  هک  تشاد  نشور  یمایپمالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  تفریذپ  دیاب  .دومرف  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.(2) ِرَْکنُْملا ِنَع  یْهنأ  ِفوُْرعَْملاب َو  َُرمآ  ْنَا  ُدیُرا  يّدَج  ِهَُّما  یف  ِحالْصءْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  امَّنِا  دش : نایب  مالسلا  هیلع 

.میامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ات  مدرک  مایق  مّدج  تُّما  حالصا  يارب  نم 

ار هعماج  نارگید و  یناسنا  يونعم و  تایح  هک  يرطخ  ربارب  رد  دوخ  حالـصا  زا  دـعب  هک  دنتـسه  ینادرم  دار  یعقاو  ناینیـسح  سپ 
.دنزادرپ یم  نارگید  حالصا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هدرک و  تیلوؤسم  ساسحا  دنک  یم  دیدهت 

ص:38

 . ص 328 ج 44 ، راونألاراحب ، - 1
 . ص 329 ج 44 ، راونألاراحب ، - 2
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تکرح زاغآ  هطقن  هینیسح ، دجسم و 

تاـغیلبت و هنوگره  .تسا  هدوـب  دجـسم  ناناملـسم ، مالـسا و  هاـگیاپ  زکرم و  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  مالـسا ، دیـشروخ  عوـلط  زا 
مولع لوصا و  هقف و  لیبق  زا  یمالـسا  یملع و  ياه  همانرب  .تساـخ  یمرب  دجـسم  زا  داـهج  نـالعا  یمومع و  ياـهراک  تاـعّمجت و 

.دش یم  هتفگ  ناناملسم  يارب  دجاسم  رد  زین  یعامتجا  يداصتقا ، یتیبرت  یقالخا و  ياه  همانرب  یمالسا و  رگید 

 : زیچ هس  يارب  رگم  تسا  هدوهیب  دجـسم  رد  یتسـشن  ره  رذابا ! يا  دـیامرف :  یم  رذوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
.(1) حیاصن ظعاوم و  ندینش  یملع و  خساپ  شسرپ و  ندوب ، لوغشم  ادخ  دای  هب  ندناوخ ، زامن 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هناخ  ینیـسح و  نارادازع  هاگیاپ  هک  دنتـسه  اه  هینیـسح  دجاسم ، زا  دعب  تفگ  دـیاب  مه  هینیـسح  دروم  رد 
ود نیا  نوچ  درادن ، دوجو  اه  هینیسح  دجاسم و  زا  رتمهم  رتگرزب و  یهاگیاپ  رضاح  لاح  رد  .دوش و  یم  بوسحم 

ص:39

 . ص 468 قالخألا ، مراکم  - 1
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رد دوش  یم  هداد  سرد  مدرم  هب  تاداقتعا  ماکحا و  ّمهَا  زکرم  ود  نیا  رد  تسا و  مالسا  نانمـشد  اب  هزرابم  هاگیاپ  نیرت  یلاع  زکرم 
.دنزکارم نیا  ییاروشاع  ياهمایق  هاگیاپ  تقیقح 

ناـمورحم و هـب  کـمک  یناـسنا و  ياـهورین  یمدرم و  جیـسب  هـب  توـعد  توغاـط و  هـیلع  مدرم  ياـه  تـکرح  أدـبم  زکرم  ود  نـیا 
جیسب یمالـسا و  فراعم  نآرق و  سیردت  قالخا و  یگدنز و  سرد  هقف و  هاگیاپ  مالـسا و  یتیبرت  یگنهرف و  هاگیاپ  نافعـضتسم و 

.تسا

لوؤسم نازیزع  هب  طـقف  تسین ، نآ  شیاـجنگ  لاـقم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ثحاـبم  هینیـسح  دجـسم و  تسادـق  دروـم  رد 
، دارفا هک  دوش  شرافس  و  دشاب ، زکرم  ود  نیا  زا  اه  تأیه  تکرح  تسا  هدیدنسپ  رایـسب  هک  دوش  یم  يروآدای  یبهذم  ياه  تأیه 

.دنوش زکارم  نیا  دراو  وضواب 

ره دنا ، نیمز  ادخ  ياه  هناخ  دجاسم  اریز  دجاسم ، نتفر  هب  داب  امش  رب  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دجاسم  دروم  رد 
.(1) دنک شدادملق  دوخ  نارئاز  هرمز  رد  دنادرگ و  كاپ  شناهانگ  زا  ار  وا  دنوادخ  دوش  اهنآ  دراو  هزیکاپ  هک 

ص:40

 . سلجم 57 ح 8 ، ص 293 ، قودصلا ، یلاما  - 1
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ناناوجون ناناوج و  هب  هجوت 

نآ ناوج  لـسن  ناوت  یم  ار  يروشک  ره  یناـسنا  يورین  نیرتـمهم  تسا و  نآ  یناـسنا  يورین  روشک  ره  ياـه  هیامرـس  نیرت  مهم  زا 
هب ار  راومهان  تخس و  ياههار  دوش و  زوریپ  یگدنز  تالکـشم  رب  دناوت  یم  هک  تسا  یناوج  يورین  تردق و  نوچ  تسناد  هعماج 
یم ار  اهنامـسآ  ابیز  ياه  ناـمتخاس  رگا  دـیآ و  یم  نوریب  نیمز  قاـمعا  زا  ینیمزریز  عباـنم  زبسرـس و  عرازم  رگا  .دـیامیپب  یناـسآ 
راثآ زا  همه  همه و  دوش ؛  یم  ظفح  ناگناگیب  موجه  زا  اهروشک  ياهزرم  دوش و  یم  دابآ  اهرهـش  رگا  دبای و  یم  عافترا  دـفاکش و 

.تسا ناوج  لسن  ردق  نارگ  ياه  تیلاعف  و 

حور عماج ، ياه  همانرب  نمـض  شیپ  نرق  هدراهچ  رد  زین  مالـسا  سّدـقم  نید  هداد ، رارق  صاخ  هجوت  دروم  ار  ناناوج  زورما  يایند 
ردـق نارگ  ياـه  تمعن  زا  یکی  ار  یناوج  نید ، ناربـهر  .تسا  هتـشاد  یـصاخ  هجوت  ناوج  لـسن  هب  دوخ  نیرفآ  تداعـس  شخب و 
لوسر دنا ، هدش  روآدای  ناناملسم  هب  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  هک  دنا  هتـسناد  رـشب  یگدنز  رد  تداعـس  گرزب  هیامرـس  دنوادخ و 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ص:41
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يریپ ندیسر  زا  شیپ  هک  تسا  یناوج  دراوم  نآ  زا  یکی  .نادب  ردق  یهدب  تسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ  دیامرف :  یم  رذوبا 
هک یـسک  رگم  دنـسانش  یمن  ار  نآ  تمیق  هزادنا و  هک  تسا  زیچ  ود  دـیامرف :  یم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  . (1) ینادب ردق  ار  نآ  دیاب 

.(2) یتسردنت يرگید  یناوج و  یکی  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  ود  نآ 

هیقب رد  هداد و  ماجنا  اهنآ  يارب  دنناوت  یم  ار  هچنآ  دنیامن و  هجوت  دـیاب  ناناوجون  ناناوج و  لئاسم  هب  یبهذـم  ياه  تأیه  نالوؤسم 
.دننک ییامنهار  ار  اهنآ  مه  دراوم 

زا هدافتسا  نانآ ، یبهذم  فطاوع  هب  هّجوت  اهنآ ، نیب  رد  یقالخا  ینامیا و  تافـص  یـشرورپ ، ینید و  ياه  همانرب  شزومآ  هلمج ، زا 
ياه تأیه  نالوؤسم  هک  تسا  یّمهم  ياهراک  زا  دراوم  نیا  .اهنآ  ياهـشزغل  اب  حیحـص  دروخرب  .مهم و  ياـهراک  رد  ناوج  نازیزع 

شرافـس هک  اـهنآ ، جاودزا  يارب  بساـنم  هنیمز  ندروآ  مهارف  ناـناوج و  جاودزا  هب  صاـخ  هجوت  دـنهد  ماـجنا  دـنناوت  یم  یبهذـم 
ود جاودزا  رما  رد  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچ  .تسا  هدش  نادـب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يدایز 

وا هب  یگرزب  شاداپ  ترخآ  رد  دنوادخ  دنیامن ، جاودزا  ات  دیامن  تطاسو  ناملسم 

ص:42

 . سلجم 19 ص 139 ، ج 2 ، یسوطلا ، یلاما  - 1
 . ح 5764 ص 183 ، ج 4 ، مکحلاررغ ، حرش  - 2
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رظن دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  و  . (1) داد دهاوخ 

.(2) دروآ مهارف  ار  يرهوش  یب  نز  ای  نز  یب  درم  جاودزا  تاناکما  هک  یسک  هب  دنک ، یم  فطل 

ص:43

 . ح 5 ص 27 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
 . ح 4 ص 27 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ینید ياه  تیلاعف  موادت 

دننام اروشاع و  ماّیا  هب  صوصخم  ینید  ياه  تیلاعف  هک  نیا  دـشاب  یم  یبهذـم  ياـه  تأـیه  نـالوؤسم  هفیظو  هک  يدراوم  رگید  زا 
ماّیا رد  هکلب  يرادازع  ماّیا  رد  اهنت  هن  هکلب  .دشاب  هتشاد  همادا  زین  رگید  نیموصعم  تداهش  هّیمطاف و  ماّیا  رد  هکلب  دشابن  دودحم  نآ 
دیع زامن  هب  ناناوج  ندرب  .دننک  بذج  اه  تیلاعف  نیا  هب  ار  ناناوجون  ناناوج و  دنشاب و  هتشاد  هنالاّعف  تکرـش  زین  اه  نشج  دایعا و 

رد تکرـش  لحم ، لها  و  اه ، تأـیه  نافعـضتسم  هب  کـمک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دـالیم  مسارم  رد  تکرـش  ناـبرق ، رطف و 
هب هک  دـیما  .دـشاب و  هتـشاد  ییاج  ناـنآ  ياـه  هماـنرب  رد  زین  نآ  دـننام  تسا و  یمالـسا  داـیعا  نیرت  مهم  زا  هک  ریدـغ  دـیع  مسارم 

مهارف مسارم  رد  ناگدننک  تکرـش  نایم  يرت  هنامیمـص  طباور  تّوخا ،» دقع   » ّتنـس هب  لمع  و  ریدـغ ، دـیع  نوچ  یماّیا  تبـسانم ،
.دیآ

ص:44
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يرادازع رد  طابضنا  مظن و 

، يرما يراوگوس  لحارم  مامت  رد  طابـضنا  مظن و  تیاعر  یتأیه  زیزع  ناناوج  ینیـسح و  نارادازع  هژیو  هب  هعماـج  دارفا  ماـمت  يارب 
ّتیصو رد  دنز  یم  یتبرـض  وا  هب  مجُلم  نبا  یتقو  هک  میمهفبمالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  زا  ار  مظن  تیّمها  .تسا  هدیدنـسپ  وکین و 

نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  دوخ 

لها نادنزرف و  همه  امش و  . (1) ْمُکِْرمَا ِمْظَن  َو    ِ هّللا يَْوقَِتب  یباتِک  ُهَغََلب  ْنَم  یلْهَا َو  يَدلَو َو  َعیمَج  امُکیـصُوا َو  دومرفمالـسلاامهیلع : 
.منک یم  شرافس  ناتراک  رد  نتشاد  مظن  ادخ و  ياوقت  هب  دسر ، وا  هب  ما  هتشون  ار  هک  ره  متیب و 

نخس هدنیآ و  ملع  نآ  رد  هک  دینادب  دومرف :  نآرق  فصو  رد  ترـضح  نآ  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يرگید  تیاور  رد 
.(2) تسامش نایم  یهدناماس  مظن و  ثعاب  امش و  درد  ياود  هتشذگ و  زا 

یهاگ دیوگ :  یم  هنع  هللا  یضر  ینیمخ  ماما  نایفارطا  زا  یکی 

دندمآ یم  سرد  هب  دوز  رید و  ای  ّبترمان  اهدرگاش  هک  تاقوا 

ص:45

 . همان 47 هغالبلا ، جهن  - 1
 . هبطخ 158 هغالبلا ، جهن  - 2
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هک دندرک  یم  دزـشوگ  نادرگاش  هب  ار  هتکن  نیا  ییاه  تبـسانم  هب  ًارارک  دندرب و  یم  جنر  ماما  دندوب ، مظن  یب  یگدـنز  روما  رد  و 
.(1) دنا هدوب  طابضنا  مظن و  ياراد  یگدنز  رد  هک  دنسرب  ییاج  هب  دنتسناوت  یناسک  ایند  رد 

ص:46

 . ص 13 دیشروخ ، وترپ  - 1
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نامیا هناشن  یگزیکاپ ،

مولع ياهتفرـشیپ  اـب  زورما  .دریگ  رارق  هجوت  دروـم  اـه  تأـیه  رد  یعاـمتجا  يدرف و  تفاـظن  تشادـهب و  دـسر  یم  رظن  هب  يرورض 
دراد و يدایز  شرافـس  زین  مالـسا  .تسا  هدش  نشور  یبوخ  هب  تشادهب  تفاظن  هلأسم  تیّمها و  نوگانوگ  ياه  هاگتـسد  یبرجت و 

مالسا .دنشاب  دنبیاپ  مالسا  تاروتـسد  هب  ناناملـسم  هدش  بجوم  اهروتـسد  نیمه  .دشاب  یم   (1) ِنامیءْالا َنِم  ُهَفاظِّنلا  نآ  مهم  راـعش 
رطع دنشوپب ، ار  دوخ  ياه  سابل  نیرت  هتـسارآ  تسا  مدرم  عامتجا  لحم  هک  دجـسم  هب  دورو  ماگنه  ناناملـسم  هک  دنک  یم  هیـصوت 

ار اهوم  هدومن ، مّظنم  ار  دوخ  لزنم  هناخ و  زا  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  .دننک  يراددوخ  وبدب  ياهیزبس  ریـس و  زایپ و  ندروخ  زا  دـننزب ،
.دننک هدافتسا  هنیآ  زا  دوخ  تروص  سابل و  عضو  زا  نانیمطا  يارب  دننزب و  هناش 

قیوشت نآ  ماجنا  هب  ار  نانآ  داد و  یم  نامرف  یگزیکاپ  تشادهب و  تیاعر  هب  ار  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ص:47

 . ص 319 ج 16 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1

هنومن یبهذم  تایه  www.Ghaemiyeh.comهدیزگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 54 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14015/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب هلمج  نیا  تسا  هدمآرد  ییابیز  هدـنز و  راعـش  تروص  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  هتفگ  زا  یکی  رد  درک ، یم 
رد نآ  هدنراد  نامیا و  تسا و  نامیا  زا  یگزیکاپ   (1) ِهَّنَْجلا ِیف  ُُهبِحاص  ُنامیءْالا َو  ِنامیءْالا َو  َنِم  ُهَفاظِّنلا  دروخ :  یم  مشچ 

ُرْهُّطلا دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، .دنا  تشهب 

دوش و یم  طوبرم  مدرم  یگزیکاـپ  اـب  ًامیقتـسم  تاـبجاو  زا  یـضعب  .تسا  ناـمیا  زا  یمین  تفاـظن  یگزیکاـپ و   (2) ِنامیءْالا ُفِْصن 
زور هنابـش  رد  یناملـسم  ره  هک  وضو  دننام  دنهد  یم  ماجنا  تلفغ  لامها و  نیرتمک  نودـب  تدابع  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ناناملـسم 

اّما .تسا  ناناملـسم  فیاظو  فیدر  رد  هک  بحتـسم  بجاو و  ياه  لسغ  ای  .دهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  زامن  يادا  يارب  هبترم  نیدـنچ 
بسانم سپ  ...و  نادند  و  ناهد ، ندب ، فورظ ، هناخ ، سابل ، تفاظن  دننام  دراد  يدرف  ییامنهار  داشرا و  هبنج  تاروتـسد  زا  یـضعب 

هک ینطاب  تفاظن  هکلب  يرهاظ  تفاظن  اهنت  هن  دنیامن ، تیاعر  حوطـس  مامت  رد  ار  تفاظن  اه  تأیه  رد  هدـننک  تکرـش  نازیزع  تسا 
لاس لوط  رد  رگید  يرادازع  مایا  متـشه و  لهچ و  اروشاع و  زور  رد  هک  یناسک  زیزع و  ناناوج  دوش ، هجوت  نادب  دیاب  تسا  رتمهم 

رمع هک  دنیامن  مه  هبوت  هب  هجوت  دیاب  دنیامن  یم  یناشفناج  مالسلا  مهیلع  همئا  هقالع  قشع و  هب  نانچ  نآ 

ص:48

 . ص 319 ج 16 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
 . ج 1 ص 100 مالسإلا ، مئاعد  - 2
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مالسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  فیرـش  عجـضم  رانک  رگا  هک  صوصخ  هب  دیایب  شیپ  یتصرف  نینچ  تسین  مولعم  تسا و  هاتوک 
ار یقیقح  ناگدننک  هبوت  ادخ   (1)« َنیباّوَّتلا ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا   » هک دییامن  یقیقح  هبوت  دیورن و  هانگ  لابند  رگید  هک  دیدنبب  نامیپ  دیشاب 

.دراد تسود 

ص:49

 . 222  / هرقب - 1
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اهلمعلاروتسد

يوضر سدق  ناتسآ   - 1

مسارم رتهب  يرازگرب  يارب  روشک  رسارس  یبهذم  ياه  تأیه  اه و  ناوراک  هب  باطخ  ییاه  هیعالطا  مّرحم  هام  هناتـسآ  رد  هلاس  همه 
.(1) دوش یم  میدقت  نآ  زا  يا  هنومن  هک  دوش  یم  رداص  يرادازع 

ياروشاع نینوخ  تضهن  یهلا و  ياه  شزرا  ظـفاح  هک  تسا  يا  هنـسح  ّتنـس  تراـهط ، تمـصع و  تیب  لـها  يرادازع  يرازگرب 
هلاس همه  اضرلادهـشم  .دنامب  نوصم  فیرحت  هفارخ و  هنوگره  زا  هک  ددرگ  رازگرب  يوحن  هب  دیاب  تسا و  خـیرات  لوط  رد  ینیـسح 

.دنروآ یم  يور  رّونم  هاگراب  نیا  هب  يراوگوس  ترایز و  يارب  ناریا  رسارس  زا  هک  تسا  يرادازع  یبهذم و  ياه  تأیه  نابزیم 

حرـش هب  ار  یتارّرقم  یبهذـم  ياه  تأیه  نارئاز و  لاح  هافر  يارب  يربهر  مظعم  ماقم  ياهدومنهر  زا  ماهلا  اب  يوضر  سدـق  ناتـسآ 
رورس ناقشاع  يراکمه  اب  ات  هدومن  میظنت  لیذ 
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 . ص 43 هرامش 67 ، مهد ، لاس  مرح ، همانهام  - 1
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.ددرگ رازگرب  هتسیاش  وحن  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  نادیهش 

.دریگ ماجنا  دیاز  تافیرشت  هنوگ  ره  زا  رود  یگداس و  صولخ و  تیاهن  رد  دیاب  يرادازع   - 1

.دییامرف يراددوخ  ًادیکا  هکّربتم  نکاما  لخاد  هب  یساّکع  يرادرب و  ملیف  لیاسو  كاس ، هتسب ، هنوگ  ره  ندروآ  زا   - 2

یم عونمم  ددرگ  یم  نارئاز  شیاسآ  بلس  بجوم  هک  هباشم  مزاول  روپیش و  جنس ، لهد ، لبط ، یتوص ، ياههاگتسد  زا  هدافتسا   - 3
.دشاب

اهنحـص رهطم و  مرح  هکلف  فارطا  رد  دوب  دـهاوخ  یبهذـم  رئاعـش  تمرح  کـته  بجوم  ًاـنایحا  هک  یعقاو  ریغ  يزاـس  هیبش  زا   - 4
.دییامرف بانتجا 

همق متـسین  یـضار  ًابلق  دنک  ینز  همق  هب  رهاظت  هک  یـسک  زا  بناج  نیا  دـندومرف :  هک  يربهر  مّظعم  ماقم  شیامرف  هب  تیانع  اب   - 5
.دوب دهاوخ  عونمم  دوش  یم  هکربتم  نکاما  دوخ و  ندش  دولآ  نوخ  ثعاب  هک  راد  غیت  ياهریجنز  اب  ینزریجنز  ینز ،

، ندیشک نیمز  هب  تروص  دننام  ددرگ  تاسّدقم  هب  ینیبدب  بجوم  ای  دشابن و  مالسا  تعیرش  دییأت  دروم  هک  لامعا  هنوگ  ره  زا   - 6
.دمآ دهاوخ  لمع  هب  تعنامم  نتفر  اپ  تسدراهچ و  زیخ و  هنیس 

، بجاو زامن  تاقوا  ندیسرارف  اب  تسا  هتسیاش   - 7
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.دنرادب مّدقم  يرادازع  یتح  راک ، ره  رب  تسا  اروشاع  رهظ  رد  ینیسح  زامن  هوکش  روآدای  هک  ار  زامن  هماقا  یبهذم  ياه  تأیه 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو   - 2

هب ار  نافّلختم  ارجا و  ار  لیذ  تاررقم  اـت  تسا  هتـساوخ  یماـظتنا  يورین  زا  يا  هیعـالطا  ّیط  زین  یمالـسا  داـشرا  گـنهرف و  ترازو 
.(1) دیامن یفرعم  ییاضق  تاماقم 

نادـناخ ناگتفیـش  ناملـسم و  مدرم  تسا و  ینیـسح  هسامح  تشادـگرزب  يراوگوس و  هام  هک  مّرحم  هاـم  ندیـسرارف  هب  تیاـنع  اـب 
هدافتـسا ًاریخا  هک  دناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  رکذ  دنزادرپ  یم  يرادازع  مسارم  ماجنا  هب  روشک  طاقن  یـصقا  رد  تراهط  تمـصع و 

هدافتسا ءوس  اب  هاگآان  يا  هدع  تسا و  هدش  باب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  ترضح  يرادازع  ياه  هتسد  رد  یقیسوم  تالآ  زا 
ییاهگنهآ نتخاون  و  رزیاس » یتنیس   » و گُرا »  » و اکیدولم »  » لیبق زا  یقیسوم  تالآ  زا  هدافتسا  هب  تبسن  مدرم ، یبهذم  تاساسحا  زا 

اجنآ زا  یلو  تسا  هدش  هداد  یتارکذت  دروم  بسح  رب  هک  دنا  هدرک  مادقا  درادن  يرادازع  سلاجم  نوؤش  اب  یبسانت  هنوگ  چـیه  هک 
، يا هنحص  یقیسوم  يارجا  هب  مادقا  هنوگره  هک 

ص:52

 . 15082 هرامش : دادرخ 1373 ، هبنش 24  هس  ناهیک ، همانزور  - 1
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: دیامن یم  مالعا  هلیسو  نیدب  دشاب  یم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  زا  زّوجم  بسک  دنمزاین 

چیه هک  ییاه  گنهآ  نتخاون  يرادازع و  سلاجم  رد  رزیاس » یتنیـس   » و گُرا »  » و اکیدولم »  » لـیبق زا  یقیـسوم  لـیاسو  زا  هدافتـسا 
ارجا زّوجم  رودـص  هوحن  یقیـسوم و  ياه  همانرب  يارجا  رب  تراظن  همان  نییآ  ساـسا  رب  درادـن  سلاـجم  هنوگ  نیا  اـب  یبساـنت  هنوگ 

.دشاب یم  عونمم 
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همتاخ

داعبا رد  هک  تسا  يا  هثداح  نایب  هکلب  تسین  هرطاخ  کی  طقف  ینیـسح  ياروشاع  تضهن  مایق و  هک  یئاـج  نآ  زا  دوش  یم  روآداـی 
نیا اب  هدومن ، هدافتسا  شیوخ  تداعس  يارب  هتفرگارف و  ار  یسرد  اروشاع  مایق  راثآ و  زا  کی  ره  زا  مالـسا  ناهج  تسا و  رامـش  یب 

تضهن نیا  يزومآدنپ  تمظع و  تساهنابز و  رس  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  مان  زونه  درذگ  یم  البرک  بالقنا  زا  اهنرق  هک 
دنوش و یم  ازع  رد  قرغ  یمالـسا  ياهروشک  یمامت  رفـص  مرحم و  مایا  ندیـسرارف  اب  هک  مینیب  یم  و  هتفایزاب ، ار  دوخ  هاگیاج  یهلا 
اه تأیه  نیلوؤسم  هژیو  هب  نارادازع  ناهج و  نیملـسم  مامت  رب  نیاربانب  .دنیامن  یم  يرادازع  نابایخ  هچوک و  رد  رادازع  ياه  تأیه 

ظفح يرادازع  مسارم  يرازگرب  رد  دـنراد ، هجوـت  اـه  تأـیه  یبهذـم  یعاـمتجا و  یـسایس و  لـیاسم  هب  هک  روطناـمه  تـسا  مزـال 
ياهـشزرا لوصا و  هجوـتم  رتـشیب  ار  يرادازع  شیارگ  دـنروآ و  لـمع  هب  يریگوـلج  تاـفارخ  اهتعدـب و  زا  دـنیامنب و  ار  تاـنوؤش 

.دنشاب رگید  یبهذم  ياه  تأیه  يارب  وگلا  ات  دنهد  رارق  یمالسا 

ص:54
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ذخآم عبانم و 

میرک نآرق   - 1

 . 1403 ه سّدقم ، دهشم  دیعس ، هناخپاچ  مشش ، نرق  ياملع  زا  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نب  دمحأ  یسربط ، جاجتحالا :   - 2

 . 1390 ه نارهت ، هّیمالسا ، تاراشتنا  ياّفوتم 664 ه ،  رفعج ، نب  یسوم  نب  یلع  سوواط ، نب  دّیس  لامعألا :  لابقا   - 3

هناخپاچ قودص ، خیـش  هب  فورعم  م 381 ه ،  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  قودص ، قودـصلا :  یلاما   - 4
.نارهت يردیح ،

 . 1384 ه فرشا ، فجن  نامعن ، هناخپاچ  یسوط ، خیش  هب  فورعم  م 460 ه ،  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، یسوطلا :  یلاما   - 5

هیملع هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ربکا ، یلع  یناجنسفر ، رامعتسا : » اب  هزرابم  نامرهق  ای   » ریبکریما  - 6
.ش  1363 مق ،

.يدلج هرود 110   ، 1403 موس ، پاچ  نانبل ، توریب ، ءافولا ، هسّسؤم  م 1111 ه ،  رقاب ، دّمحم  یسلجم ، راونألاراحب :   - 7

.ش مود 1378  پاچ  ناسارخ ، تمواقم  هقطنم  جیسب  تاراشتنا  تاغیلبت و  رشان :  اضرمالغ ، يزیشرت ، دیشروخ :  وترپ   - 8

ص:55
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.نارهت يردیح ، هناخپاچ  قودص ، خیش  لامعألا :  باوث   - 9

 . مق 1409 مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هسّسؤم  قیقحت :  م 573 ه ،  هّللا ، هبه  نب  دیعس  نیدلا  بطق  يدنوار ، حئارجلا :  جئارخلا و   - 10

 . رصم 1383 ه هرهاق ، فراعملاراد ، م 363 ه ،  روصنم ، نب  دّمحم  نب  نامعن  یبرغم ، مالسالا :  مئاعد   - 11

 . مق 1407 ه مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  هسردم  قیقحت :  نیدلا ، بطق  يدنوار ، يدنوارلا :  تاوعد   - 12

 . مرحم 1419 و 1421 هژیو  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  شزومآ  تنواعم  نیودت :  رون :  نایهار  هشوت  هر   - 13

داینب سّدقم ، دهشم  یناسارخ ، یهلا  ربکا  یلع  قیقحت :  م 1359 ه ،  ساّبع ، خیش  یمق ، راثآلا :  مکحلا و  هنیدم  راحبلا و  هنیفس   - 14
 . یمالسا 1416 ه ياهشهوژپ 

.ش  1361 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  زکرم  هنع  هللا  یضر  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر  هعومجم  رون :  هفیحص   - 15

نوماریپ ماظع  تایآ  تاءاتفتسا  يا و  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  مّظعم  ربهر  تانایب  اروشاع : » باتک   » اروشاع  - 16
 . مّرحم 1415 ه مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  اروشاع ، يرادازع 

 . هرامش 4 زیئاپ 1362 ش ، یناوخ ، هیبش  يرادازع و  هرابرد  فلس  ياملع  ياواتف  رنه :  همانلصف   - 17

1413 لّوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  نرق 3 ه ،  مالعا  زا  رفعج ، نب  هّللادبع  يریمح ، دانسإلا :  برق   - 18
 . ه

 ، م 367 ه هیولوق ، نب  دّمحم  نب  رفعج  تارایزلا :  لماک   - 19
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 . 1356 ه فرشا ، فجن  هیوضترم ، هناخپاچ 

 . 1383 ه مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یضترم ، نب  دّمحم  نسحم ، یلوم  یناشاک ، ءاضیبلا :  هّجحملا   - 20

 . 1407 ه مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  م 1320 ، نیسح ، ازریم  يرون ، لئاسولا :  كردتسم   - 21

.یگنس پاچ  رابخألا ، عماج  باتک  همیمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  بوسنم  هعیرشلا :  حابصم   - 22

.ساّبع خیش  یمق ، نانجلا :  حیتافم   - 23

 . 1418 ه رصم ، هناخپاچ  يوامس ، دّمحم  قیقحت :  م 568 ه ،  دمحا ، نب  ّقفوم  یمزراوخ ، مالسلا :  هیلع  نیسحلا  لتقم   - 24

 . 1392 ه توریب ، یملعا ، هسسؤم  تاراشتنا  يرجه ، نرق 6  مالعا  زا  لضف ، نب  نسح  یسربط ، قالخألا :  مراکم   - 25

.يدلج هرود 5  1412 ه ،  مود ، پاچ  نانبل ، توریب  ءاوضألاراد ، م 588 ،  بوشآ ، رهش  نبا  بلاط :  یبا  لآ  بقانم   - 26

.موس پاچ  1414 ه ،  مق ، هیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  تاراشتنا  قودص ، خیش  هیقفلا :  هرضحی  نم ال   - 27

یحبـص قیقحت  م 406 ه .  یـضر ، فیرـش  يروآ :  عمج  فیلأت و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  هعومجم  هغـالبلا :  جـهن   - 28
 . توریب 1387 ه ینانبللا ، باتکلاراد  حلاص ،

.يدلج هرود 20  توریب 1391 ه ،  یبرعلا ، ثارتلاءایحا  راد  م 1104 ه ،  ّرحلا ، نسحلا  نب  دمحم  یلماع ، هعیشلا :  لئاسو   - 29
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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